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228.66'בםוי

שארו.1963/5

רקוףיסומתנידמורקבמ
`דבתושעלהצעומהלע:עב

רלמבםינינעהתרהבהלתופיה
תוששחהתאריסהלידכ.םא

ישתודובעלסחיבםיררועתמה
.לודגהכףקיהבועצוב
הניאוזתדוקנשןייצלשי

ביבא-לת`.,הצעומההלועפלכלתסחיתמ
:תומב

8.30יב ךלמההמל!ירמאקה.
5.00רלדנסהימלשו בערהואמצהןלהא.

.הנירמהרקבמח"ורעבוק
הנעטה

-יריאמךורכתאמ- `ףקיהבבויבתודובעעציבש,ןלבקלתונובשחרושיא

ךמסלעאלונואיתירקבלודג
תודובעהלעהוקיפהשךכ־לע
תחאאיהתאז.םיניקתלהנימיללכיפלםינינעהלעהמיא

.הנידמהרקבמלשתונקסמה
.ונואיתירקתימוקמההצעומהתעידיל

עיבצמותוקייורמתורירמ
”תמהדפקהבלהנתהאל

הלאםימיבהאבוהרשא

:דבלבםיפיעסהשולשלאלא
םינשבםימובויבתודובע

`בתוכורכהתולועפ.1963י5
לוהינלםינופמלרוידתמקה
.הצעומהלשתונוכשהוםיפסכ

.רקבמהעבוק.1963ילויב
.אינגיתמרהןלבקלהרסמנ

־תירקלשבויבהתודובעףולו
ונכוהאלוזהדובעל.ונוא

יהחויומכותוטרופמתוינכות
הווהבוזרכמבוללכנשהדובע

ונוא`תירקתימוקמההצעומה
תחוקבילבתונובשחהרושיא

תנשבםימובויבתודובעלסחייתמה
םיאצממהלעבישהלשרדנ

הרק`דציכרהבוהאל:רקבמה
תויובייחתההערפהצעומהש

,ןנוערפבתבייחהתיהאלש
.ןידכאלשתורקיתההמלישו

יםיסדנהמהורשיאדציכןכו
י.ךלעמםימולשתםיחקפמה

!עיגמ
־במהעבוקםירחאםיאשונב

ןלבקלהדובעהרסמנ:רק
אללי”לףלא12ךסבםימ

תרבחלהרשפאהצעומה.זרכמ
חמשתנכהתודובעעצבלןינב

ירוביצשרגמב

.םינפה
־שחהינינעלוהינלרשקב

תלבקאלל
רקפההצעומהמךכלרושיא

דרשמרושיאאללןכו.תימ

הצעומהלשםיפסכהותונוב

ידכךות

הכרעהךמסלעקרועבקנ
.לבוקמכתודידמךמסלעאלו

תודובעהעוציב
ומרגש.םיברםייונישןהבולח

:תואצוההלשתרכינהלדגהל

הנרובה:ימוב:הרפואה.
לוורלודלונ

:עונלוק-יתב
4-780 00..-.

9.80-115-4הפידרה!ריפוא
!בלחהימרוג!ןוירוא
רופבהומרזחשלגרמה:יבנלא

80-730-49.

תוריפ5השאילקואיננא:רתסא
930-7-15-4

בוחרלברעמרליה!רור'וופרא
9-7וירמלטירובב:ומגרא

אלוהאצישהינאציה!הרווה'רב
9.80-7.15־־4י.00הרוה

םיבוט'.ובהרשע!הב
9.30-7.15--4י.00

תויהב',וגה:תררוג
930-715

לוגירהיפולאשאב:ור
אבבולערגניס:םורר

8.30-630-400
לטביגוסינש:רוה

9.30-7.00-4.00
הנושארהבהא:רהו

9.15-יי7.15-4.00,
םינוירבה:רוי

9.80-7.80־6.80-8.15ן
9.30-7.15־־4.00רפרה.

70יבי'בירי!זור
ינבויר”חוכהמ .

תורורהםה:י

ךכם;לגרמהומלענואל:תורדש
תושיגפההרור:ביבא'המר

ןאחםינניג:)לייההיתמרנםר
!(.ןה-7.15

םדרמםמאמחלנרםה:רמה
תלררגיםסלב :תלכת

םיעטוםימח:)רורבילת(רואילת
ענה-7.15'

«'יו- !?םיבבש...
בו6הו670.7?638.

1966

1.69.000לשםוכס.חויובייח",,:ינימ

""ומכיס1965לירפאביי”ל?ינשץ'םטךושןרטבש(רומ

תקידבתאםיחקפמהיםיסדנהמפוה-7.15םיבינ
ועיגהוהדובעהלשויומכה־יקינה:םשוימ

'סמלםי”"י'יה!מ"”

ילעיגמהשעמליכ,.

י”ל1,276,000לשךסןלבק:”.?אב'יוםמאאס"מ.ט.ק

המלישהצעומהשאצמנ.דבלב9.15-7-4

.ולעיגמהמרתויןלבקל:שי”,ןפג””!ךא?,יונפ

לשתורונצףילחהןלבקה980-7354ת\ךןהו;ןופצ

הנעמב.מ”מ50לשתורו'צבם

.תחקפמההרבחהדבמותוא'

וטרופש,י”ל2000יוןויליממ
ףלא276ילןוילימל.הזוחב

ןובשחהרשואשיפכ,י”ל
.שרפהה.1965לירפאביפוסה
םעההזוניא.רקבמהעבוק

.תויטסהףקיההווהמהםוכסה
עוציבהףקיההיהלעופבןכש
־פהה.הווחבעבקנשהזמןטק
־התויומכתלרגהמעבנשר

יישבףאןהמקלחבוםיטירפ
טירפבלשמלנריבסיתלברוע

־הונואיתירקבהמדאתפלחה
.)!14יפתומבההלדגוההקיתו

יכ,ףיסומהנידמהרקבמ
רשא.םיסדנהמיםיהקפמהתרבח

יחש,הצעומהידי־לעהקסעוה

לשהאצותכיכרקבמהעבוק
תוח”ודהןיאםימושירבלובלב

םיפקשמהצעומהלשםייפסכה
יברל.יפסכההבצמתאהנוכנ

רבוגהןנסםתוחרקבמהיד
ישילבמ,םולשתהירבושלע

.הצעומה

־ידבתכידעמןלבקהתאהרד
.בויבהלשםיברםיקלחבתוק

־במח”ודלשרומחהקלחה
יההקספלםהיתמהנידמהרק

תודובעהןובשחילע:האב
ילתימוקמההצעומההמליש
דוה'בתבטבוםינסחמב.ןלבק

.הווהבבותכשיפכ.מ”מ58

יהמתודונצקושבגישהלןיאש
6800לששרפהה.ןושארהגוס
חקלנאלםיגוסהינשןיבי"ל

ןכ.ןלבקהידילעןובשחב
אלןלבקהיכרקבמהעבוק
.בויבתורונברפסמלוחבהסיכ
הררחשהמםושמוושרדנשיפכ

עבוקהזאשונםוכיסב
ס-*-ןו

.יששהרשואההדומ"

#
נא"

,יפויבךרעיי”רטושהםוי”
ולחיםיעוריאהםלוא,ישימח

ךרעייישילשםויב.רהמרבכ
.”רטושהסרפ”תקולחסקפ
םשלעןגךנחיייעיברםויב

־ש,ל”זיממוקהנויתרמושה
םויב.הדיקפתיולימבהלפנ

־םושלשדעצמךרעייישימח
־בקךרעיתתבשבוזוחמהיר-
,.זוחמהירמושלםינפתל

םינייטצמהםירמושלטרסה
יכ.”םינבלדי..תיבבקלוחי
ירפה.שיאלי"ל1000רועיש

תצלמהיפלעוקנעויםיס

ישארהםולשהספוש.והיעשי
.באיויז.ירמולגס.ירמ

תמישרךותמורחבנםיכוזה

־.יכ”התושארבטופישהדעו

בילעמ

ביבאילתתידיעןייצת

ביבא־לתתיריע
־םינייטצמםירטושל

.ביבאילתבםירטושהלשםעובשהיהיהזעובש
םינושםיעוריאלשהכוראהרושב

־.רדופאהםתדובעלעזוחמהירמושלהתרקוהוההדותתא
.הברהכרעהלהיוארה,תימוימויה

ביבאיילת
יכעדוי
םגםיח

ולחו'הןכי
םיס

`,.לובגה

*יוורדה
והדילי
הלילג

;הדיחיל.
!ימהולה.

ותד

.םידמעומ
םיפנעהישארותופנהידקפמ
יפמי”עןכוביבאלתחתמב

ןמרטיביבצלמםיברידילעוצלמוהש
םינכשיתבבםולש

־.בח.דארומתאליפהםהילעש

םעטמךכלעהטלחההיהת

־ועאוה.םינש23תרשמאוה.רקבמהעבוק.1965רבמצדב
יהלשתוריקחהתקלחמבדב

ולשישזוצל'בםידמואוידילו-"גידרפסמתרק

םיניירבעל”תיטנגמהכישמ”ןב.ןמרסיביבצלמסבר
-יעמתוברהויתוחלצה.הלאכרטושכ.1940תנשמתרשמ.46

.31ובאוה.ךכלעתור

תרגסמבלארשילהלע.סינות
ןולי

.תוכזיבהצעומההפילחה
ול”חנבתריש.רעונהתיילעבסבושייב?””""הרטשמהיהתםייפסכםיניינעב.מיחח

..־פשמינבוםינכשןיבםיכוס

שמ.שדקעצבמבזחנצכףתתשהװדאגהנמס:אודוינגסינשל,הצעומהשארל

הנומשכהרטשמבתרשמאוה'ק''ה"תובייחמקוחהתוארוה.רבוגלו
ומשמירפוחבשלםינויצלדיט”ביס”"?”מ”`הש'והכה

\.בווםנשםולשתתדוקפואהאחמהלכש

!נימבא.ויגשיהלעםייפסכםיסםיכוסכסיפ”””רבכךכוםימותחויהיהצעומהתבוחל

ןשעמםיברהרקוהיבתכמלביקו.

...םידליינשלוגהידיבוהצעומהשארידיב

ולאשנךובנהרמשממיזורדלםךדפייללבו'עלתןאאיװאילאמםיבוםימולשתובאצמנ.וב

.איה.יי

,..מ;:............«.......-?%כ!?,בע2,232.232:32.3
רו`''

₪;שדחשםמולשלעןדשמ,םיסייטה...ןיברקיעב,העודיהשתהאללםלוא,םהמו,:..ש
”.הצעומהשאר

::ןהאתבםיאבכהךוסכסלסוח־ידמהרקבמשקבמ-םוכיסב

`חנעל..תימוקמההצעומהשארמהב

לשדויצהשהלילתרימשבםחבייחםניאלעםירבגלו...ךכבקעיופ
\,שםש”יאבש.םירדחבםחיר.ריעתלהנהדיבךוסכסה`..הדוקנבהעהםתואםאשונה

ונגההיהיףסוניאבכוןופלטהדיל.היאבכןיבלביבאילתתי`עובקרוט”רהמ

'

ו.ךהאיצילשהרקמל,תוננוכבינשועיגהלומתא.לסוהריע'

?תל.הריהמ־ובערבדברדסהלםידדצהגרבנזורגבוחרב

,ינאתלהנהזיבםכסומלםאתה-:הלשהלילהתרמשמתדשדחםימרוניצתחנהלגרל

*־ייח,םידבועהןוגראוהיריעהיעװבגשוהךופהה,םימיפרגסיי,גרבנזורגבוחרב

!.־יתוגרדלכלעםיאבכהםיבןועינינעלתוטש-ןפההדתעונתלבוחרהןמקלחרחמ

זדקפמתוארוהירחאאלמלםהינהכתפתושמה,היריעהייןבוחרוינשעטקבבכר”לכ

ולםידבועהתעדלםא«םיאבכהףועהןוגראלו,רוויעהתלה־עוי417”ביחרי"”יבנלא

]העיגפםושמויתוארוהבשי.םי-,.םיבלשבעצובתהדוב

%םה.םדמעמבואםהיתויובובאליכםיאבכהונעטךךכןכ`רלרחשהבוחרמהעונתה

־ראינפלךכלערערעלםיאשרלע,ןלוכ;וו.משבםובװהםהיהךרדלהנתהש,יבנלאברה

1.רעאצמי”םאיטידבועהווגאלוםיאבכםהןכשןיתרצי-ןרבילהומ,ןנחלאקחציתובוחר

ירילהלעויאוה,קדצומםריע־עובךרענשןוידב.םירמושדכידי־לעףיקעהם”במרי

ןבילדעו/היריעהחלה-והבווודשייכ,םכוסתיטטיךפה,רדהעונתה.הדובעהרוזיאתא
,מתאםיאבכהואלמיהתפלחה-,-,,ךלילתרמשמוװסםורקלךשמיתןימינביתלחנבוחרל

־יקפמההייריה־ודדהתוננוכהתאםיחיטבמ.הרדיסב

`הדעוהתבישיבטלחוה־ןכתאזםע'ךרוצהירקמלהש־מזההעונתהירדיסלגרל

חייכהדקפממשקבלתיםסירפה־כהתונעטתאהדעוההלביק־בהעונתהינוויכונושםיינ

1"-הדרשמדילשישארהםיאב־פתבםקיסעהלןיאשםיאבדבילהומבוחדבום”במרבוחר

{מעבקתוארוהםסרפיש.םינפ־ותוננוכבאלא,הרימשידיקי'ייהםימיאתמםירורמתיובצוהו

ל;:`-בבודלשהדובעהירדסרבדב;יעוצקמהםדיקפתבהנושיןב.םייונישהלעםירומ

.ושמנתודובעתוברל'ףיןבםיאישםיאבכהיכםכוסךכיפל:רפסמ.סובוואוקלשוכלהמ

?צ.;אלון-.הלוביןוהאל,הלילחתכמ.לכהדובעבםיקסעומםניאבוחרמורבעוי'תונחמהו1

:`ק”".סרפבביבא־לת־גבבחונלהלילגםילוכייחש.רבילהומבוחרלגרבנזורג
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!?. ₪. 1966

”זב-.,,ז.

;
כ--?:\/\%382851500353

עשיהש
ירמגהונהצעומהתבישיב

ה”רבח.רבדלכל
ותאחכװתהלוליפאזעמ

תולאשלאושהזהריעצהיאנותעה.החישבברעתתאלש,ינלוגרמ,ךממשקבמינא”

חילצישבשיחוןתדיב`טק'וכװפ
הצעומהשארלשוינפתאהפיצהתוימומדא

"!ןובשחבאבאלהזו.םילכהמ:יתואאיצוהל
אוה.והפבקעי”רמ,ונואיתירקתימוקמה

תיפמילואהוולשבויזאהו,ודילבשיש,ינלוגםהרבארמ,הירקהילעופתצעומריכזמתאףחד

.הצעומהשארירבדל
התאךלשתויוצרפתהב”

רמ,רמולקריתיצר,,

והשמרמולהסינ,”--הב
.הקיתשלשעגררחאל

אוה.םולכרמאתלא”
רמותואעסיש,"יתואלאוש

.והב
,יתעניאלעגרותואלדע

םילעופהתצעומריכזמיכ
רמהשארדצלבשישאוה

חרטאלףאןהכרמ.הצע
.ינפבוגיצהל

לשירוחאהופגאבונבשי

היהיביבאילתב"ותיב,,הפק
.ונואיתירקתצעומשארהז

רשא:שגפיהליתשקיבומע
־בךרעיתהחישהיכ,עיצה
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תארמולןוצר-רסוחבקעוא,בתכהלשתונלשרבקעהארנכותמואווקדבנאל

.ולאתובתכםוסרפירוחאמודמעשםישנאהדצמ-הלוכתמאה
רתויבלקהץמאמהתאולותושעלןותעהיכרועוסינאלהמכדע
ריעה,היקנהדובעםהידיתחתמאיצוהלוםמצעלעולטנשאשונבקמעתהל
,ליחתמ-בתכוניה,ונוא-תירקבהרוקהמ"רוקחל"הנמתנשבתכהשהדבועה

םישדוחינפלררחתשהרשא,רטוז-בתכ\והז`.םצמוצמיאנותעןויסנלעב
וליפאלבקתנאלןיידעוםוויסוטוויוול"הצבותורישמדבלבםירופס
.םיאנותעהתדוגאבדמעומכ

הקיתאהתאתמאותהץתוגהנתהותואננתעהעוצקמיקוחבהטילשםוקמב
תוסכלהוויקךכבוהפצוחכוחונצחשבליחתמ-בתכותוארייטצה,תיעוצקמה

,בדיחאהירארמ,הצעומהרבזגםעותשיגפב.יעוצקמ-עדיבותולדלע
רשאכ,ןכמרחאלתודחאתוקד.בעלבוהפצוחברבדלמריעצהבתכהעתרנאל

ידכדעםירבדהועיבה.וירבדמוב.רזחולצנתה,והשעמתרמוחלעדמעוה
לשתמלוהיתלבה'ותובהנתהלעעמשרשאכ,וילעםינוממהדחאוליפאש,ךכ

'הקיתאבהרומחהעינפםושמךכבהיהיכהדוהולצנתהלזוחנלאצמ,בתכה
.יאנותעהלשיתיעוצקמה

לשהכומנהותמרלהביסהתאתוריהברתיבןיבהלןתינ,הלאלכחכונ

קפסןיא,םימיאתמהםישנאהםעשגפנרטוזהבתכההיהול.ןמצעתובתכה
שפיחאוהשאלא.ויחובתכבתועורזה,תוברהי”תריועטיפלעדמועהיהש

ויהרשאוהנפוהםהילאםישנארפסמםעשגפיהלמענמנוהלקהדובעומצעל
.תונושתויעבלעתמאהתאולריהבהליםייושע

הנוכתאיהםיאנותע-תויביטקייבואיכ,םשורהלבקתמתובתכהארקמל
-המינבתובותכתובתכהתעברא."תונורחא-תועידי"ישנאלןיטולחלהרז



תער'לוליגל`
66.11םויבהתיקתתס,ובוא-תירקבךרעמהתבישיב

`יבסלתורך*;
.תאתופצרחבתבגמונואתירקבךרצמרצ₪

-תתענתתודואםינורחאהםימיבומסרופשתובתכה םימרונתארתרבןשצנת.,הלאתימוסר.יפ.הירץב וגאלםתרטמלכותמאהתאםיתרשמוםניא,םיבייוע*1.
**.הירקבתילעופהתגרגרביפודת.תלזי"

טלחומןוטיאעיבמובוא-תירקבךרעמהצ. .ראשבוןהכבקעיבחה,תימוקמההצע`וםהשארב

תורסח.תומשאההתאהחודוהצע'וםבךרעמהןירבח;,ת: ־";..«םתיפלכולעוהשרתשא«י«

צעומבויתילתלעליסימובוא-תירקבךרעמהצ# חי.טפשםהעיבתללוכ־-טיעצםאאלכבטוקנלתימרקמהל
תמאהתאא?צותלידכ־ערהןושלותבירתאאוהלעכ

;רואללךצ`,

!!!ויו.#6'מ5101"`"
ץא,\\&נ%,\9גג,לן
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י-יןהבתואבומהתודבועהואשונהתובישחןיבהיצרופורפלכאללותנייוע
.ןותעבםהלהצקוהשחםשהןיבל

י

,הדבועלדבלבתורוששולששידקמ,"תדחוימוהריקח"ךרעשבתכה
יבחרבי"לןוילמהשימחלשףקיהבחותיפ-תודובע.הכרע'תימוקמההצעומהש
לע,ביבא-לתכהלודגריעבםגחותיפתודובעיבגלםוצעםוכסוהז.הירקה

םלשדומעשדקומ-תאזתמועל.ונוא-תירקב!ןסקבושיבהמכוהמכתחא

םתפומומצסצסלםו.ולאתודובעעציבשןלבקהלשורכשבתועטרואיתלו
ימוכסתאהצעומההמלישםרטבדועהנקותוזתועטממבמנמצםבמופופופוסו

ףסכהודעומדועבתילגתמתועסההתיהאלםגוללבא.ןלבקהשרדשףסכה
תימוקמההצעומההתיהזאםג-הנורחאההסורפהדערסמבהיהןלבקל

רשא,תחקפמ-הרבחםעשארמהכרעשםכסהלתודוה,תועטלכינפבגתחםובמ

.הירקהיבחרבועצובשחותיפהתודובעלתוירחאהוחוקיפהתאהמצעלעהלביק
תונפלהטילחהתימוקמה`הצעומהש,הדבועלתושדקומדבלבתורוש`שמח

וניאןחטשש,תוחונ-יתלבותונטקתורידבתורנהחוחפשמ)!!500(תואמ-שמת
עיגמןחטששתורידל-ףסכ-ןיאםניחג-וריבעהלוהרידלר"מ27לעהלוע

רחאש,הדבועל`םלשדומע"הריקח"ההשידקה,תאזתמועל.ר"מ50-לבורקל
-חסשלעתונביהלדמע-רובעלולאתוחפשמתוכירצויהםהילאםיתבה

.ירוביצ
ידכ.החותפתלדלתוצרפתהאלאהתיהאל-ןז"תילגת"םגםלוא

הטילחה,תוחוורמתורידלתוחפשמה500תאריבעהלתינכותהתאשממל
.הירקברוביצ-יחטשבןיפילחעצבלשיש/םייתנשינפלרבכתימוקמההצעומה
ילעברוביצ-יחטשוצקוי-םירוגמ-יתבונבייםהילערוביצ-יחטשםוקמב

ונכות.וסרהייוםהיבשותמוגופיש!לוונישםיתבהלשםמוקמב-ליבקמחטש
לשםיגיצנ;השימחםינהכמהב,תימוקמםירע-ןיינבתדעוינפבהאבוהוז

קסופהףוגהאיהש,תיזוחמםירע-וינבתדעוינפבוםייתכלממתורסומ
םיאצמנה,עקרק-יפוליחלשהזןורקעורשיאוולביקותודעוהיתש.ןורחאה
תורידםויב'תומקומרבכ,ןיפוליחלורשואש,תומוקמינשב.הצעומהתולעבב

שיגהלתדמועוףסונחטשלעהינברושיאלהשקבהשיגההצעומה.םינופמל`
םימיכסמןונכתהישנא.הירקבםיפסוניםיחםשהשולשלעהינברושיאלאהשקב

עוציבתאתובכעמתוינונכת-תוינכטתויעבקרוהלאןיפילחלםגתינורקע
הלאםיחטשםגורשואירתויהלכלםישדוחהשולשיךותיכ,רסמנ.הטלחהה

.ןנכותמלםאתהב,םישדחהםיתבהתמקהבאשוויוהינבל
בתכהלש"תדחוימההריקח"ההתליגש"תודבוע"הןמםייתש,ןהולא

ןמעתרנהיהשקפסןיא,תמאהתאתולגלתרוסהזבתכהיהול.רסוזה



-'3-
תאשמהתיהתמאהאלהארנכשאלא.עיגהןהילאתועסמהותועסומהתונקסמה

.האלהוונממאיהתיאנותעההקיתאהש!ןיב,הזיאנותעליוולשושפנ
ואלמהתאםישועהןאאןןעוםישנאהיפמןהשיפכתודבועהתאעומשלםוקמב

הצעומהתלהנהלםינייועםימרוגלאקוודןיזאהלבתכהרתב,ונוא-תירקב
,דבלבתודחאתוקדולוקיפסה,ומצעגיניעב-רשכומיאנותעכ.תימוקמה

.ויחובתכבהלעהשםיאשונהלכלעהצעומהשארלשותבוגתתאעומשלידכ
ךרתאהלוזההפידרהתאףידעמלארשיבימוי-ןותעשלע,רעטצהלשי
תודסומבררבלשי.תיעוצקמ-הקיתאותירוביצ-תוירחאלע-תויצסגם

םסרפלותודבועהןמםלעתהלילארשיןותעיאכזהדימוזיאבםימיאתמה
הדימ-וזיאב-רקיעבותוקדוב-יתלבתודבועותמא-יאצח,םיפוליסןמוקמב

אלותמאהןיבלםניבןיארשא,תודשהתיסהלוםיזמרזומרליאשראוה
.םולכ
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”רייו". ₪«טיוו

”.ונכשמהויװדװו
,ןחוופי"ן,ימתוחמ!!!עייסי”וסעכ"!לגוגול"וחובתכו .דוסייוסייווןוופוטןולסלןוסוס!ןווי.ליוונ,"ייל”יװװץװיוב ,וניגפי!תיבהוו'װסיווסותואידוסיווסבוהןוווינהו!ןועלעלקה:וזוו

.תויווכה"יוטיחואומייביפףוס
!"ב,יי"יבל

!וזוימיס.װווות'לעשי”וימ:טוולו־װו'ווהוויחולו&ןיוו ו'גלידי".ווװוגופוס'וכופוסויפורטהזחוכיכ,ופיסוי-חירוחנעופעורל
גיויכ,מממווחןווסיווילוןווס.שי"דיכו-'וזויפוסמ.ונפו!וסיגו `.ידי־לעובםוידוסייויווווו,הוויחויווווסוס"ינפלרבדומכ

,תויגוסםע,וטווהןוו”רפסמןוו!ןווסטנסןייקןועיטהלעיוסיכ”!( .)ךפװוסוטמוו
./י//\ וויגוי"ווי"3ךותבטניופויה"וזינעגופ.046!.28.'וםויב4-

װוי'וןןבומוסיוגו,וייחוװוהמלעביוחי!דיטיוו,וינזוא.ויפגוסוס
.ויתונווכלגווסוסוי\װןוויכ!לעיפוסבו.30.10.66,'גןוויב

.יוווסחויוקבו!ססובמווווסויצפחיבויװוו.30.10.68,'גויויבנא] תויעבויװוובומייקו,רוטווװכזותובתוסיווןויודביכוחתפ"חבס,סוסיב"”\
.םינייכז"לכ!וב"ןבומןיוונופוסב,”40.6,'בםויבי

וינוחיחומיפ"יכ.ישושריתוהייווןוליס,2.11.66,'וםויב
י"עייוסינו,"ומייס'וגו”ימווסיטויבלע"!!ירויוםויבוביפוווסוחיי

ירוס,ןבלערתי.וזכווװוו'וווויהוייחוויוווורוועתהןיויובחה.זויוס
"יווהה,ייוו”ינחולוסיפלעויבועו”וב"תמסוטריווגיו-יגירס"והוויס” .ויפונוויםיינוכיתו'וניובוווחוינוחדועורבווועװו

”..
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לאו'ץ'ואלשב'ועב'יןון'יעיתרביועךרחאתועירי
ץװכוסזװגװאסאסזװ

חיוו₪5א|א6"!אצממה1510505]
אגאגשװואזגאפ!טוזסאוןװבזהיגץוש5,ץ.5540255ז..109.9.0.8.ז5].!7971.לס,109.ד.ת,5טחמהדוה`'חר,ב`בא`לח11תכרעמהוהלהנהה

יתינע.תוסוכתעיגפןפיבוריכזתהינארוזחתגוו,5.11.66.ןםוםויב ילאתחאהווליסס”היבב.רככוחנוהלכאוותולי,וזכתוינפבםויהאוריניאו
סיולםתחלצהיכ,ןיכססופוליפוסיכ,ובװחיסגגו.תופכהתואלעתויחוהתיבח

!וספספהגיאסטוונכ,ילתופצ.ופיוטסווקיכוובלורפוחהלע־:יכוא־די לעםכלרופיסיולוןיאםתאצמךכ,ובלסיווסבתונומתיובאויוכיכ,םיבויטול
הימילפהוורפויתוניבהתדגלופ.ונבתכרשאתאםכלהווירתכרעמבהשענשהב

.הפוספסיפסכבןסחלתופוגםורופווספאיהתופוג

.הצעומהוטוםע,םייחתרװכל,תופוגםעוופוחליתסנכה,חלולכחווטל
יניויכ,תאזםע,יתוגוה.ךתאיתחחוועירחאיתחחושופוס,ריכזמליתרפסןבלע סייץװגהביבסהועיצתריכזמה.םיסרוהוצופניהשלכהיחוםעוזתוסוכההיסוטוק תונוכנעיבהריביסמ.'אםוילעיתרפסינאוליבו,'גםויבבכוכוא,'וסויג גוסכאלויוטעתויפוו,6.11.66.'אםויב,תוחפל.םוקמלכבםייוץתהעיגפהו

סכודהינבכלביקתנעוטהרבזג.יתיבביחווטהיהיותנכוסהואוםאיחוקיבךכיפלו
,תועובהןווםע!!!ןיביתיבלינוביסועידוה,ריכזמהו,ויחוירחאועיגהלדציכ ץוויכה.יתיבלאובלולולעוהו,הסיבכהוצופינתאםייטנופ,ריכזמהוהקיוהיתלבק .ריבסיתלבאוהוכסכםכוזתפלחהלותיבו

־תומדוקהןוןװגוברפוב”יניינעתביתכמופולסכלהיהרשאלבסתוגועהדיול
.תויגוסהפייזןאלעורפןיבהללק

יפלכוםינוכניפלכסירכוטסוולםיימיכובוולאכןגפבפכרובאגרגבתחופינא
לב-יווןופיכםסכלו,הצעומכיופאי"עיפונסהמלעםיססובמוםינוכנםירבוח.םיפסונה

ורטפנשחלו־םירבוחמץלח.וביגתוהצעומהריכזמ,הצעומהואוי'ערטפנוהמלעםגו ויהיכ,תלזוגלכהאל(.הטיוטיותתופרתיוהטויטהסוותמכסהבוטלקוהוא-יל
.)סילןחלוליװוןכןןהפיאו,םינוחדעזגפלעומכופלשתיטיאהותפקתהלספלופכ,םירבד

לעהנולתקידצהלידכםהבוייליוו,ובפכוםוםיפייולחכו!ובוחבטויפבינא
־םיווחואםימה,תירוביצ־הגוחלכןיא,ןינעהתופפכב.ןותעהדגותנולתאלוןותעה .תונומתוגרלעופםיכרדהזיגבונל!יונודועהמ.סיטרכהתוחולונווכ

י`גנב
,,,../

גחלןנחוי
םינפגהסור

!?תעה
.וכוויתיון,תונומתואו,ןהכבץעיוב.1 .'''ריכזמ,יננעוידוב.2 .ו'ג,\03דליפטיו'רו,ד'וע,יזוכירבביואוט.3
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דובכל
"תונורחאתועידי"תכרעמ
..ןפג-;.₪,5סזומבוחר

,.ב.א

תימוקמההצעומהלעתובתכתרדסםוסרפ:ןודנה
!גנאחירצ

ונואתירקתימוקמההצעומהיפרמםשבםכילאתונפלדבכתא
םוסרפתאבכעלוליאוהתםתשקבלערוזתלו,ןהכבקעירמהשארבו
תודבוע,םיניגערפסמלסחיבףסונרורבםויקלדעתונווכהתובתכה
םושמםהבשיוםינוכנםניאישומתעדלרשא,ןהבםילולכהםיזמרו
.ישומלעערהןושלהאצוה

רוביצלויטרמלםרגהללולעשרומחה`קזבהתאםיגדהלרתומל ןותעיכענכושמינאוםיססובמיתלבהצמשהירבדםוסרפבקעולוכ
םושמובסיס,זיזפםוסרפינפלערוביצהתבוטתאףידעיהכלמכיארחא

םימילםוסרפהתאתוחדלקרתנווכמהשקבהשדועהמ,תקפקופמהיצסנס
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א.הטלבהבםסרופןושארהסרפב`המ"
חילצמהארנכ”?וידעלבהשענ

םירוטיפתועדוהוחלשנ'גםויב

יולהריאמלתורפסללבונסרפקנעוי1967תנשב

האציל”וחבתרומזתההתשעשכ ־מנהבו.ןוחריהלשתדחוימהאצוה ןושארהסרפבתרומזתההתכזיכרס
דברעונהתורומזתתורחתב\
.ליעההתיהןהכרמירבד\
הדבועלםוסרפןתמדחוימהןוילגה, ויצקנסהתאםינפהוריעמריסהיכ!

שרעונהתרומותשךכרחאררבוושאר
ושארהסרפבהתבואלונואתירקן-וררבהלעותורמתאליטהלהצעומה

עורמלשןךןובןוצגװגןקהרסוח?םיבצממץלחנאוהתיטנגלאהרוצב
\הבב/`.הצעומהתובישיבםיבבוסמ פסכההמשבםג.רומאכ.הלגנןהכןויל`יייי

לונגסתרוכשמוותרוכשמובייחו”:”וללס;©1353םיבצמיולשרמואןהכרמ.םישנאתורשעל
""''חכנש.םילעופהתצעומריכזמ.םיש רכס.רפסמםימיינפלאלאוריעוא.,`התארמא.הפקהתיבבונתשיגפב

מלבקלולרתומשתואצוההוהבישתהילהשקהלאשלבישמ
רמאנשיפכ.ךביואםרטשךװןוא,הצעומהירבחלהלשיתובתכית

כןיב.”ןובשחהלע”חקולאוה.האבההבישיבןודייאשונהש .שדוחלתיחולףלאלתואמרפכ`םידבועהמהמכלעםיגוניר
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?ראה

`ונואתירקתצעומשאר

`.”תורטפהו-מםייאמורזוח

"ץראה"רפוס,ןיקריסןרתאמ
תוריכזמלשהרוגסהבישיב

־בהכרענש,ונואתירקבי"אפמ
־וקמההצעומהשארעידוה,תכש
דמועאוהש,ןהכבקעירמ,הימ ־ישרסוחינפמותורטפתהשיגהל
םויאההז.וירבחדעמהלועפףות

םימיהךשמבעימשמאוהשינשה
תוריכזמה.הזןיינעבםינורחאה

תארידסהלהסנתש,הדעוהרחב
םינושהםירחבנהןיבהדובעהיסחי

היתונקסמ.הצעומכךרעמה י”אפמףינסתצעומלהארנכואבוי
*

.עובשבדועבונואתירקב
יפסכההבצמערוךלוהםייתניב

םרטהידבוע.תימוקמההצעומהלש
טרסםיברתובוחו,םתרוכשמולביק

.ומלוש
בורבהצעומההרשיאהנורחאל

תנשליפסכהח”ודהתאקוחד
םירבחהעשתךותמ.1966-1965

־מו,הנומשקרהבישיבופתתשה

,הצעומהרבזגלטנםכותמ.י"ל ליאו.י"ל8,833בדיהאהירא
.ז"כימסרמ,הצעומהשאר

12,205ךסבתומדקמוזהנשב
[וטילחההלאםינותנרואל

יתאהרשיארשאכ,הצ

קריפוסהיהירושיאה
, ידילעםימיאתמםירבסה

.וחבבקעירמ,הצעומ
.הבישיב

;'

`?ייאדעבועיבצההעבראקרםכות
ןייצמיפסכהח”ודה.ח”ודהרוש םיפסכהתנשתאהמייסהצעומהש

ףלא800יוןוילימלעהלועהןוערגב הצעומהלשליגרהביצקתהוי"ל השימחמתוחפןבהיהוזהנשל
־ברמולכ,{ןוערגהללוכ,ןוילימ
־קתהמ40%טעמכהווהמהןוערג ביצקתבשןוערגהילב.ליגרהביצ

.דחוימה
־הםיטרפרפסמיפסכהח"ודב

־וקהביצקתהתנשב:ןויצלםייואר תימוקמההצעומההאיצוהתמר
תונחוםיחרפתינקלי”ל2200

וטופ,,בואצוהי"ל3840.)”חרפה,, ־ש,ףולזןלבקה.)זםימולצת(ירדה ־הלשבויבהתודובעתאםייסאל
יל.י"ל66,002בייחראשנהצעומ

`ר!{שרחםיעצבמ,תוניגח,, \-?ש”וי-”₪4.ך מועםוקמב,”ממ33%
רצונשבצמבםייתרחמןװ
'.םיינשהןיב,י



”תונורהאתועידיל`
פירדיסבםייוקילהלעתואר
לעטלחוה־בצמהןוקיתל

1

ר־ך
םרטהסנכה'סמימולשתן
.המושה־ידיקפידילועיגה:

1954דעיכםירבוזההלא
יעירמ,המעומה'שארשמישן ־ה־יתוריששארכ,ןהכבק

הפבבהיםמלשהיצמרופניא.\
ינהלעדקפוהש)".א.ש,,ה(\
תונוטלשלשתוסנכההתלדיי

ילואעתפוי,ךרדלכבסמה!
־ועאוהשהצעומהיכעומישל תאהמלישאל,השארברמ יהסמהתנשלהכוהאולמ

!

\

־והבםכתסההבוח.תפטושו
ףלאהאמלבורקברבעששד3 ."'ל

ייחארמ.הצעומהרבזג`ו
ולאושינאשכךייחמ.בוד!
־כהה־סמלתובוחהןיינעלע\
תלעופונלשהצעומה...הסנ`:
־תהלבייחהז.לודגןוערגב\ יקמב.םוקמוהשזיאבאטב!
יכםגאטבתמהזונלשהר'ן
םיפסכהתרבעהבםירוגיפ\
־וא.הסנכההרוטתונוטלשלו
לשהלחמקרהניאוזםל\ הברה.ונוא'תירק\
.”ךכב'תולוח,:
'

םתדובעלעיטנקיפרופיס הצעומבהורבזגהידבועלשן
דחאבאורקלןתינ,תימוקמה

־פה־דרשמלשח'רדה'יקרפמ :היהובהיהשהשעמו.םינ ־ההקילחמידבועמהשולש ידוהךשמבולביקהאורבת ידוהל”שאימדםידחאטיש .דחאלכי"ל141ךסב.םייש 'בעהשולשה-ךכלקומינה תקחורמהלאומש'תירקבוד יפל.ונוא'תירקמיצחומ”קכ ־ידמה־תורשתוביצנתוארוה
קרל"שא־ימדלםיאבו.הנ* יללשקחרמבםידבועההלא ־ובעםוקמממ”ק15`מהלעו ...עובקהסחי

' תא.:ילהלגמבודיחארמ יהנאונמ-לישאלל”שאהימו ־ומשיתעבגתצעומאלא.ונ `בעונלשםידבועהרשא.לא ־שגהקרונחנא.הנעמלוד
תאלאומש'תעבגתצעומלוב

ןיינעתמאבהז.ןובשחל ידרשמישנאשעגרב.טועפ .ךכלעונלוריעהםינתי ־בגמל”שאשורדלונקסמכ ."ונידבוערובעלאומש־תצ ־קבתנאלל"שאהימדתא1 ...םויהדעריזחהל3־הו1
ובכועתואוולהה

תאואיבהולאתוגירח ־דחהטלחהלםינפהרוע

תויושר

ליטהםיב
הצעולהתאצ.

תונותעיעטקלתונבו/סעסו
םלשורי9תלצבחה'הו

24553ןופלטש.ו.ה

`תונורחאו"ווו`.ו""וו

*'ו”385

.
``

”ו.!

.'ו'ו”.ג”וד-חו

,תטיקנ
וי”-םיקמההצעומה”תלוע

?רומחםידעצ
,

::?וייזי\ינ`א`תירקתימוקמה

*?
,,'י--ו--..או-.',-וןןןווון

.ו)"
ו,!הלאוו-ןוושח"

`י

!?םוירנכייר)

;,בינ-בהרשוהצעומהשארןיבהשיגפתובקעב
”תויצקנסװהרלטרב
לע,;םינפהדרשמ`

ימינפההתנועבתישארהתרתוכה
ולטובא7תויצקנסה

םסריפשהעדוהב:תיעמשמ ־צירמ.םינפהידרשמרבוד יכרמאנ,1.8.66יב.יסגאקח ריד,םינפהירשןגסשתורמל םימעפשגפנ.ויאמיןב.ש.י ינלידכ.ןהברמםעתובר `יסלתואנרדסהאוצמלותוס אל..םייפסכהםיבוביסהקול ־ועפלכהצעומהשארטקנ .”הזןװיכבהל
ילרסמ.יתולאשלהבושתב םינפה'דרשמיכ.יסגארפ רמחתויצקנסליעפהלטילחה .ונואיתירקתצעומדגנתור

:תוללוכולאתויצקנס
־װלהוםיקנעמהבוכיע.

־וא'תירקלשחותיפהתוא :ונ
אלתימוקמההצעומהס תייצרילוםנוקרדםחכללכית

־וקמהתויושרהלשתובוחה יורהאכהמילחההילע,תוימ ;הלשממההנ
יחאםישרוחךות:תיזחת.. ”ינפונתשיןכםאאלא(

הצעומהלכותאל)םירברה .םהיתורוכשוכהידבועלםלשל
לכונאל":רבורהשיגרמ יומההתויצקנסהתאלטבל

םייוקילהונקותישדע,תור ."הצעומהידי־לע
לעתונעטהיררהדגנכ יעדמהלשהתדובעבםייוקיל `שמתוח”ודבםייוצמה.הצ בקעירמןיגפמ.םינמורו .ההומתתויתפכיאייאןהכ "?וניבהוביװהלכוירבדל

בבוסוניאםינפהדרשמןיב ־שמ18לשורושיאלעאלא ...דבלבתור
ילוניתושקבתאונרבעהװ ־הוא.םידבועהןקתתלדגה רמוכהידילעהבכועהשקב ־בהרבעוהו.זוחמהלעהב ־בםינפהדרשמלהמרותיא

(,ימלש

ריאמיןבישייר”ד
רדסהאוצמלןויסנ
עודמןיבמינניא.םילשורי .”םינפהידרשמונללכנתמ

.והברמרמוא

”.!דוסהז”
וניאםינפה'דרשמרבוד *עומהרעאוירבדתאלבקמ `להצעומההשקיבשכװ:הצ `סה.תופסונתורשמ22רשא ־וא.םינפהידרשמדכלםיכ הצעומהיכאיההדבועםל
`הלעמםידבוע101הקיסעמ 135סולפ.הלרשואשןקת
ןהברמםע.םיינמזםידבוע יסהללכלעיגהלרשפא־יא ־ואוליפארטיפאלאוה.םב תוחישברשא.םידבועםה םהיתורשמיכ.םיכסהונמיע ”...תורתוימ

ןהכרמהווח,רתוירחואמ שיםנמאיכיתאהחישב ":הסינוןקתהלעמתורשימ בורשהדבועבתאזזרת ...םהוללהתורשיפהיאלממ

ואההנבמולתונקזמ'

*םייאןהב.
תימוקמה:הצעומה

וגואינוירקתא
,:טו-

.ןויקנ'ידבוע
..”םירומו

:”יסגארמםכסמ
לכ,תימוקמתושר

:תורמרכינחרואב
נעדחלהנמוא.תיק
תאתמאותהניאשךרד ללועייהורופישהיכ :מתשמ.ילאפיצינומלה

יתדכמסבםינפה־דר
,אע-ומחתבוטל!ואוו

י, ־.”היב

.וגואיתירק
ומס..:הבושתה אל.אל...לעופ

וסהז.דציכךל
המעדונאלינאש הידי-ושמונתיא

,, .:םייתניבםילגמ .{הד”!7הפיקתרדחוא \שםגיכרוביצל

.”תועטללובי
.לעבהצעומהשאר
'ב,םיכרדב.םייתנ
עורזלוסייבלתויולג
--`תנהירקהיבשות

!:.ימינפהםנוח
?יב.רבוטקואשדוח

",[יכלע;תויצקנס

אפרמההרסמתוי
תונותעה”לשםיאנותע
<?יהמתמאהו

”עידוהדועלומתא
יינפהדרשמרב

בתכבהחטבה
..םינפהרשל

לשתורשפא
,
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שאראוהםויהו.א.שהשארםעפהיהשימןזחכבקעי ןודעומלעב,גנירבליז)”הבוקװ(בקעיו,ונואיםירקתצעומ התואתא,דוחלדחאלכודחיי,ינשקעןפואבםישי`,הרבצ ;המצעתינשקעהעומש
\

בזע,ףסכהעפושוןקדומהיםיעושעשהרענ,שריההקרפן .ויראפלסטועתפליונתוא' הצראהרזחשןחהתכלמ,)וימימהבומתב(רהרג.רלדנס7 ףסונראותףאבהכזיתשילבמהינטירבבםלועםיובתורחתמ תורמל.םינומאהלרמושסרנאישונאיהרביחשהרובס,דחא ;ובקוידבאלהזש ירפהילדהשדחהותדידיתאחקולוילוחארקתמה,חלאוי יביסוילכסקאושדחןודעומותואבאקוודםיראופמיולייבדיברעל <;ורלאויןודעומהנוכמה ,אלמלהנורחאלהליחתהןמצלזהנינפתינרתנספהלשהמא וטוטלשםיספט,הפקייתבבהבישירותהבורמתיובהלתהבל ;לגרודכ
־חמבוארנ,סקופהדוהיהיבאוסקופהרפועתינקחשה ;ביבאילתבתישארהתונברהלשןישוריגההקל

תאףטועהסבגהלעםשרןייטשנייאקיראלחיליאנהירמזה :”םיהובגהתונולחה”םילימהתאהרוגשהודי יאנותיעתוחפל:ליפלרבכעךופהלדימתםיבהואםיערםישנא רמשמהלעבתכלשותשא,ךילראיבגלשהתדידימדחא תעשבינגתאהאראוהשןעוט,ךילראדרשמשםילשוריב תוצוחבהצראלללכביבגיכו`,)16"לובװ(ארמגהןופלטהקותינ לבא,רפאתהלהחכשלפהיךסבאיה,וירבדל.המאזגיפבריעה .המא'גיפלירופיאהךפה,ביבא'לתליםילשורימךרדב
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7.11.1966.ז”כשתןושחד”כ.ינשםוי”תינורהאתועידי”

ונביירצקומורותיכםיבשותלרשיבהצעומהשאר
10דומע

«וחדי
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תדחוימהריקח
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תאזקר.רירקבםישרגמהדחאלעםישדחםירונמ'ינינב

תיריעבשחרתהשהמיכ,םירוכההלאםיעוט”
תוימוקמתויושרב.וסודיאצויתניחבבאוה,הילצרה

גיאדמףא-ןהמתורחאכו,,הנושוניאבצמהתורחא
'."רתוי

'וב.ש.ירוח,םינפהרשןגסרמאהלאםירבד
.א”תבהמןמזינפלרדענש,ילפיצינומסנכב,ריאמ

רשהיןנסרשאתויושרותואלכוהימתעדלהשק
קרתקחורמה,ןהמתחאלע.ןכותבשחרתמלגאוד

ונתעדל־ונאםילוכי,ביבא-לתזכרממהקדםירשע
.ונואיתירקתצעומ:החטיבבעיבצהל-

ותואקוחהמתוגירחלעעיבצהליןתינונוא־תירקב
יונמםימולשתלע;תופירחבםינפהדרשמישנאונינ

יירפסלשינלשרלוהינלע;הצעומהידבועלםיחפ
שארןיב”םייטרפ"תונובשח"לוהינלע;תונובשחה

.תודעותמקלחתוקתושמונינברשא,וירבחלהצעומה
תולילעמתודחאריאהלהסנתוזתובתכתרדיס

.ונואיתירק

"
--־סיסבתרסההתיההורבההיב:שיאההליגאל

םיטונהיונתובחר

ןו
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חטשבהרבחהלשתיקות`יתלבההתדובעעונמל`ריעהסדנהמהסינרשאכ הדובעהךשמהלרתיההתאותנומצעהצעומהשאריכןלבקהעידוה־
הכרכ'תעכנתנוכשיבשותלשםייוניכ`!”.י.«יכורלע

לשתימוקמההצעומהשארעידוה,תושדחתורידלםתרבעהו
םישרוחרשעמינש.1965עצמאב,ןהכבקעירמ,ונואתירק
הצעומההטילחה,ןכלםדוק

.הכרביתעבג
תנוכשתאלסחלתימוקמה

,הרמאהתעבגינפלעםישורפהנוכשהלשםיירופההיתב־
םינטקה!ריתהש,הנוכשיהוז.הירקהלשיכרעמ'וופצההקלהכ

ףוטחרויס.הזלהזםיכומס
קחרממףאלבקתמהםשורה

.ראמ
־יההצעומהלשהתינכות

םינופמהתושרלדימעהלהת
םייפסכםיאנתבתושדחתוריד
־בםינושםירוזאםיחונ

יוניפהעצבמ.וגוא'תירק
םיברםישדוחךשמבסנדיפ

,תולילעורתויתובר,בהזהתיותםעןלידןואמןויפתוכימשינ
ללשבתועיפומןלירקאמקיפתוכימש.תופטלמותוממחמ

.לקנבתוסבכתמוןתוננעווותרוצלעתורמוש,םיעבצ

.בהזהתיותלינלומיש

-ן'יװבםהבוטה

תארשאמםירצההיתובוחרב
תרעוכמ!תחנזומהנוכש:כר

־יסנרפלשםהימואנתא
.הירקה

־תירקיבשותלהעדוהב
הנשתליחתבהמסרופש.ונוא

־שותלןהכרמרשבמ,וז
־יקרשא,”דג,,תרבח:םיב

?
!ו

!
ו"

!!
וי
!̀
.!

!
!\

ג.ן

אנהכ

?שי
ו`.7י־ו.ן7/כ>-ם"םיי-ינ"הכיוש

תורידתונבלהמצעלעהלב
,עקרקהתרומתםינופמל

,הלאתורידתואצמנהילע
תובוחרהתניפבםגהנבת
־ולשךות,,.ירויפיטנומוהמר
ןהכעידוה,”םישדוחהש

לחת,,.ןורחאהראונישדוחב
םינינבהשולשלשםתיינב

.”םיפסונ
שאררפיסאלתאזקר

:הירקהיבשותלהצעומה
המרתובוחרהתניפבחטשה

הינבלרוסא-ירויפיטנומו
`לךיישהזחטשםירוגמל

`לדעוימותימוקמההצעומ
.רוביציכרצ

קנע'תועדומ
`

אל”דג,,תרבחיכ,רבתסמ
םירעוינבתדעולהשיגה

־בתונבלהשקבלכתימוקמ
,ןכיפלעףאו.ל”נהחטש

־וניל1־ב,וזהרבחהמסריפ
`סמבקנעיתועדרמ,.ז.שרא
רמאנאל.רקוב־ינותערפ

־קהלערבדולאתועדומב
יתעבג.ינופמלתורידתמ

־כנךא;ונואתירקבהכרב
תורידהיכ.שרופמבןהבבת

המרתובוחרהתניפבומקוי
.ונואיתירקבידויפיטנומו

ימוסריפיפל,תורידהלדוג
השולשאוה,"דג,,תרבח

־ובע,,.םירדחיצחוהשולשו
אלמחותיפוהלועמרמגתד
`בןייוצ.”םיתבהתביבסלש

`ש,הרבחהםעטמטקפסורפ
תרבה(ץראהיבחרבץפוה
םשבוזתינכותלהארק”דג,,

.)”ליד־וינ,,
ינינבתמקהרבדעדונשכ

הררועתה,םישדחהםירוגמה
תוחוריתרעסונוא`תירקב

־לונפםיבשותרפסמ.הזע
תעדלושקיבוהצעומהןינב
ידי־לעחטשהשכרניתמ

םיבשות,ןכש.”דג,,תרבח
ךיישחטשהיכ,ועדיםיבר

טלחוהאלםלועמו,הצעומל
הרכמל

תימוקמההצעומהידיקפ
יצחורבדבישהלועדיאל

םג.םיבשותהתולאשלרבד
ךכלעועמש,רבתסמ,םה

תועדומהתאירקמהנושארל
...םינותעב
םוסריפרחאלםייעובש

"דג,,תרבחהלחהתועדומה
־קלהבכהה'תודובעעוציבב

חטשל:הינבהתליחתתאו
ינשועיגההינבלרוסאה

עוציבבלחוהוםירוטקרט
־הסדנהמ.הריפח־תודובע

אלש,ןרואסומערמ,הצעומ
ןיחבה,תינכותהלעעדי
־בךרעשיתרגישרויסתעב

םידבועהםירוטקרטב,הירק
`יפסהםהש,ררבתה-חטשב

־יצעינשרוקעלרבכוק
אוה.םילודגתוניראוזואק

,ינדהילמרכרמ,ןלבקלהגפ
וילעופיכ,ולרסמהלהו

־דלוגםיחאהרובעםידבוע
`סועו.”דג,,תרבחמןייטש

,חטשבהריפחתודובעבםיק
לשםתמקהתארקלהנכהכ

ןלבקה.םירוגמ`יתבינש
־תוינכותןרוארמינפבגיצה

־יתבןומיסןהילעו.הדידמ
.םירוגמה

הקספהרצ
ןכמרחאלעריאשהמלע
תבישיבןרואסדנהמהרפיס
תימוקמםירעןינבתדעו

.)6.2.66־הםוימ(
דימ-יוצלעםתח.וירבדל

`המחטשביכהליגשרחאל
`התקספהל.תודובעתדעצב
־נהמל.ולהיהרורב.הדובע

וילעש,חטשהיכ,הצעומהסד
־יפייזה'תודובעעוציבבלחוה

רוסאאוהו.הצעומלךייש,הר
םלועמו.תיטרפהינבל.רומאכ

תרבחלרשפאלטלחוהאל
.ובתונבל”דג,,
ומלעתההרבחהישנאךא
יובכ'אםויב:יקוחהוצחמ

חטשבהשרוח)6.2.66יה(רק'
ילףסונב,םעפהו.הדובעה
םגלחוה,הריפחהתודובע

.תוינוכמלעעקרקתסמעהכ
־ופמםילמבריהזהןרוארמ

הרשכהה'תװובערחאל־־ירוביצהחטשה
היינבלודגנתהםיבשותה

אוהיכ,ןלבקהתאתושר
וילעיכווצלרוניכבלעופ

.הדובעהתארתלאלקיספהל
'ה”הצצפ,,ההלפנןאכו

רמלעידוהןלבקה:הלודגה
־אהי”ע(ולרסמניכ,ןרוא
־השארש.)זייטשדלוגהיה

־הךשמהתארימההצעומ
.הדובע
הצעומהשאר:ןכ.לערתי

יב.ןלבקהירבדל,ףיסוהףא
קיספיהצעומהסדנהמםא
וילאתונפלשי,הדובעהתא

־ורפבםיבותכהלאםירבד(
ןינבתדעותבישילוקוט
ףתתשההב.107'סמםירע

לוקוטורפב.הצעומהשארםג
רמלשהשחכההמושראל

.)ןהכ
־ובעהעוציבלעהעידיה

הטשפ,רוסאהחטשבתוד
רפסמ.ונואתירקבתוריהמב
`יבאןידיךרועלונפםיבשות

־יבםג'ציישידכ,השרודודג
יונמ.םידעןינבתדעותביש
יכ.דגנתהלםמעהיהרומגו
.הינבבלחויחטשב

־בןעטהשרוןיד־ךרוע
:םירעןינבתדעו

־ריפ”דג,,תרבחשתורמל.
תורידהתריכמלערבכהמס

,ררבתה,"לידיוינװתינכותב
םעפףארשואאלחטשהיכ

;הינבל
ןינעבדימרוקחלשי.

השנעהלגואדלו,הזרומה
תאורקערשא,םיניירבעה

.תיקוחהאשרהאללםיצעה

תטשברוקיב
־שהרשא,הצעומהשאר

,הדעוהתבישיברומאכףתת
־עבוניארבודמהיכ,ןעט

תודובעבאלא,הינבתורוב
־מה,ירוביצהחטשברושיי

.הצעומהי”עתועצוב
יכןהענכתשהאלהדעוה

יעדמהשארתסרינמ,הארנ
־לתאצלורכיכחירכה.הצ

הדעוהלוקוטורבבו,חטש
יכ,ונחכונשרחאל”:רמאנ
־וטקרמינשםירבועחטשב

ירקתסמעחבוהריפחבםיר
'ההטילחה:תוינוכמלעעק

דימקיספהלשייכ.הדעו
.”חטשכתודובעהתא

יחחטשבתודובעה,ןבאו
־עסךא.וקספוההינבלרוסא

םרטונואתירקבתוחורהתר
־ה,רתימיבצד"וע.הככש

תנשמונואתירקבררוגתמ
ינפבעיפוהלשקיב.1963
־שהלידכ,םירעןינבתדעו
`בותרוקיבירבדתאעימ

.וזהשרפ
`יברתימןידיךרוערמא
:27.9.66יבהכרענש,הביש
־נרפרמםעיתחישך`ותמ,,

םירעןינבתדעור”וי(לק לוקוטורפרואלו).רהג-
,תמדוקההבישיהמיהדעוה

רמש,ילררבתהשמיתמהדנ
־ענאליכ,הדעילעידוהןהכ
,הינבלהנכהתלועפתיש
םירשיימקרשןעטןהכרמ

חטשבםיצעה...חטשהתא
לעתונבלזויסנןמזבורקענ
'בםושרש,ירוביצשרגימ
־ומהםשלעהזוחאהירפס
אללתאזו-תימוקמההצע

תונותעבםסרופףא.ןוישר
־ומאיהיכ,'דג,תרבחי”ע

`בןיפכידלכלתורידתרכ
לע'ליד־וינ,תינכותתרגסמ

;”ל”נהירוביצהשרגימה

ליאשהלהטלחה
יפכ,ןהכרמלשותסריג

־ורחאתועידי,,להרסמנש
:”תוג

תונכשמלוסיחתרטמל,,
ינאשהמ-ריעבינועה
ויהיכ.'עבקתרבעמ,הנכמ

־תודיחיי!«וגבםינבימונל
הינבב,הרבעמלשרויד
`חה-םיפירצבאלוהשק
ייצהמדאםגשידקהלונטל

`להטלחהונלביק.תירונ
תושרלירוביצחטשליאשה
־דמינא.תינלבקחהרבחה

־אשהלהתיההנווכהש,שיג
`שמךיא(«תקנעהלאלוהל

־יזחמדציכווחטשםיליא
אלתאז!הלאשההתאםיר
־דמעה.)הצעומהשארשרפ

־טשינשהרבחהתושרלו.ו
`לוננוכתהו,םיירוביצםיח

חטשםגהתושרלדימעה
־ירמהחטשאוה-ישילש

־קפסהאלהזחטשלע.הב
־כ.הצעומבהטלחהלבקלוג

יתעידיאללש.יתיאררשא
לעהעדוההרבהההמסריפ
.”הזםוקמבהיבגה

־בהיהרבודמהשרחאמ,,
ייציכרצלעקפוהששרגימ

־מהשרגמהלעברהימ,רוב
םא,,:הנולתבאובלירוק

־גמלעםיצורםתאתונבל
עודמ-םירוגמיתבישר

”וידימותואםתעקפה
.הבכעתה,הלאלכדואל,,

רשאכלבא.הדובעהםש
יו!הרבחהישנאילאואב

יהרושייבליחתהלינושקיכ
-ךכל.יתמכסה-חמש תודובעה.ךכמרתוילאלו

.רושייתודובעויהושענש
ונקספה-הקעצההמקשכו

'.”רושייהתאסנ

`לןיידעןווכתמןהכרמ
תונבלשיש,הטלחהדיבעה

תרבעמ,,יריידלםירוגמיתב
`נהמ.הזםוקמבםג”עבקה

תינכתלדגנתמהצעומהסד
לכ.ןיידעןיאהטלחה.וז

-הטלחההלבקתנאלדוע .םשודבעיאל
־בחהךכלעתרמואהמו

־תינהבושת!םינלבקההר
אלשיאנתבלבא,ובלהנ

.םסרופת
התיהאלרבדלשופוסב

יכ,קדטצהלהכירצהרבחה
הלעפאיה--תועדהלכל

-והשימאטחםא.רדסב ךכשםיששוחהירקבםיברו
־עומהשארהזהיה-היה
.הרבחהאלו,הצ

א
)הר'ויםכהנושארהטישל

?ץיק-דחוי

יפל-*ץװ-װ-.«חכ
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ןומיריבצתאמ.תדחוימהריקח

”תונורחאתועידי"

השענהלעםירימתמחוקיפותרוקיבםיכרועםינפהררועמישנא
עב.תוימוקמהתויושרב
.םיספדומםידומעתורשעאלממםשוריפש

ישנאלשתויעמשמדחהםהיתורעה
קילהיכגואדל,הפילעובתכב,שקבתהאוה

תושירדלםיפוצרםישדוחךשמבןיזאהלהטנאלןהברמש

.ןקותי-ןוקיתשורדהיכחיטבהםיתעלשףא,תורעההפ
םישדוחהשולשכינפלוזירכה-ונקותאלםירבדהיכםינפהדרשמישארוחכונרשאכ

.וגואיתירקתצעומדגנרתויבתורומחתויצקנסלע
תרוקיבלהקלחמהלהנמידי־לעהצעומהידרשמלורבעוהרשאתונעטהירקיעםההמ

?קאלופ.ארמ,םינפהדרשמב

`מתוחפאלהקיסעמהצעומה.
הצעומההקיסעמךכלףסונב.)דבוע164-ןקתח(

הלונשקיב1965-66תליחתברבכ:הצעומהתבושת(

.הנורחאהםיפסכהתנשתליחתב.ךכל
רכקלחלעונרתיוםינפה

וניניבחוכיווה.וגיתושירד
אלאםידבוע107לעוניא

.)תוחפהברהלע
־ומהידבועלתורוכשמה0

ףלא140`כבתומכתסמהצע
םיגפהידרשמ.שדוחלי"ל

ףלא81לשםולשתרשיא
־עומהתבושת(:דבלבי”ל
.)ליעלדכ--הצ

יא"תופסונתועש”` קלחלהמלישהצעומה־

םכתסמהרבטצמהןוערגה
וי”לןוילימ2.8`כב

.הצעומהלשבוח`תורמש.
בוחיילעבידי־לעודבועאלש

־שחה־ירפסבומשרנ.םינוש
־פגוליאכהצעומהלשתובוב
לכה..:רבוגהתבושת(.וער
`אל.םושיר־תמישלשןיינע

`שמידי־לעונשקבתגשרח
יהתאוניניש-םינסהדר

דועהרקיאלםויכ..רוכיש
:)יהזהרבדכ

,תשרופמהטלחהלדוגינבס

ורלתפסונםעפונשקיב

,םיברהכםייוקילוליגונוא'תירקתצעומשהחרוכ

.תוברםימעפהצעומהישארלורסמנםינפהררשמ
אלא.תוחפלםקלחב-ונקותיםימגפהוםייו

ללכךרדבםלעתהאוה.הלא

.םיגפהידרשמידי־לעהלרשואש.ןקתהלעמםידבוע107
;רושיאאללםיינמזםידבוע135םג

ושיאונלחטבוהו.ןקתהתאלידג
דרשמץחלב.ןקתהתאלידג

ונלמיבםיגפהדרשמתנולת
;)”תופסונהתועשהתדובע

־התועש..הידבועמקלח.
תסכימתאורבע.”תופסונ

העובקה.תילמיסכמהתועשה
השגוהאלםלועמ.קוחב
לעםותחלהדובעהירשלהינפ

לעמםידבועתקסעהלרושיא
רבזגךסלערמוא(רתומה

ןונגנמהתקלחמ.:הצעומה
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לשתואצוההחבשהםכתסמ

יתיבבותבישיבךזדבת,ןוימו
יתעמשש`םימוכסה.הפקה
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ןועשהינוחמשהעש,לצנתה
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־מאבוקהולהסיניכ,יתפפ
ריבעהלאלש;הארוהתדעצ
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גייסאללםיכמותםיגיצנהמ

םגתשבושמ,)פרקרמב
.הצעומבתודעווהתדובע

־וישרישקבמלשלודגרזח
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סװהדיואהםהלתמסוק

וריחממהתעמונהתםירוההםתאו
ועבקנשםידחוימהחנה

...םבוךלו
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דע1963םינשלהצעומהחול
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תונובשחהוםיפסכהיניינע”
`מבףלאמאוההצעומהלש',
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־בקר.)י”לףלא360(המ

הגשהסרמראוניםישדוח
תונוטלשלהצעומההריבעה
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